
 
   

 

Rapportsammandrag 
från kommunens revisorer 
                                                         Dnr: REV 00019/2019 

 

 

 

Kommunens revisorer har genomfört en uppföl-
jande granskning kommunens skogsförvaltning. 

Syftet har varit att svara på: 

- om de brister som framkom i tidigare 
granskning har åtgärdats på ett tillfredsstäl-
lande sätt.  

- om skogsförvaltningen uppfyller den inrikt-
ning och de mål som kommunen har. 

- om den interna kontrollen över skogsför-
valtningen är tillräcklig 

Sammanfattningsvis har åtgärder vid-
tagits i allt väsentligt. 

• Kommunstyrelsen har, enligt tidigare rekom-
mendation, tagit ställning för att uttaget inte 
ska överstiga tillväxten (långsiktigt hållbart 
skogsbruk). 

• En omorganisation har gjorts som innebär 
att färre aktörer har ansvar för förvaltningen 
av den stadsnära skogen. Ansvarsfördel-
ningen för den stadsnära skogen har därige-
nom blivit tydligare.  

• Skogen omfattas av många mål som berör 
flera nämnder. Det gör det viktigt med en väl 
fungerande samverkan. Med tanke på omor-
ganisationen och på risken för målkonflikter 
anser vi att det finns anledning att se över 
hur denna samverkan ska ske så att alla be-
rörda förvaltningar involveras i planerings-
processen.  

• Den ekonomiska redovisningen har förbätt-
rats och är tydlig samt har en sådan detalje-
ringsnivå att den kan ge ett bra underlag för 
den operativa interna kontrollen. 

 

Men det finns några nya iakttagelser  
där vi rekommenderar att åtgärder vidtas. 

• Mål för skogsförvaltningen har setts över i och 
med antagandet av Plan för naturvård och park 
(2013), som kompletterar Program för stadsnära 
skogar (1999).  

- Det är inte tillfredsställande att den kom-
plettering av Planen för naturvård och park 
som skulle göras med ett ”Program för 
stadsnära skog” ännu inte kommit till stånd. 
Vi önskar upplysning om vem som ansvarar 
för framtagandet och när det kommer att 
vara klart. 

• I föregående granskning noterades en viss bris-
tande intern kontroll. Denna bedöms nu i vara 
åtgärdad genom den förbättrade redovisningen 
samt de certifieringar som kommunen nu har.  

- Vi anser att de rapporter som certifierings-
kontrollanterna lämnar bör diarieföras. 

Revisorernas skrivelse och revisionsrapport, se diarienummer 
REV 00019/2019.  
Rapporten kan även hämtas på: 
Kommunens hemsida 
 
För information, kontakta: 
Kjell Svantesson, revisorernas ordförande 
070-651 63 16 
Leif Gabrielsson, Revisionsdirektör   
063 - 14 75 28 

 

 

Östersunds Kommuns skogsförvaltning 
- en uppföljande granskning 

https://www.ostersund.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/revisionen.html

